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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
  .أرحم الراحميناللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا 

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
  كتاب جهنم

 صفة جهنمفي ما جاء  :باب
 التي آدم بني نار)) :قال  هللا رسول نأ  هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالكعن  دثنيح

 عليها فضلت إنها)) :قال !؟لكافية كانت إن هللا رسول يا :فقالوا ((جهنم نار من جزءا   سبعين من جزء يوقدون 
  .((جزءا   وستين بتسعة

 أترونها" :قال نهأ -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني
 .الزفت :والقار "القار من سودأ لهي ؟هذه كناركم حمراء

، أما د وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا محم ،وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
  :بعد

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
  : ما جاء في صفة جهنمباب

  نسأل هللا السالمة والعافية. ،لنارجنهم اسم علم من أسماء ا
نار ))قال:  أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-حدثني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة " :يقول

جزء من ))حتاج إلى طبخه، هذه النار المتعارف عليها إلنضاج ما ي   يعني في الدنيا "((لتي يوقدون بني آدم ا
من نار جهنم، من درجة الحرارة  ا  يعني التي درجتها مائة، جزء من سبعين جزء ((من نار جهنم ا  سبعين جزء
ني الزيت أشد درجتها المواد يععض ألنه حتى ب وبالنسبة للنار؟نعم، بالنسبة للماء  ؟نعم ،مائة لياندرجة الغ

 درجته أعظم. تكون الماء إذا غلى، والزفت والغار أشد إذا غلي  أعلى من درجة
تلين الحديد، هذه جزء من  ،ج هذه األمورالموقد عليه، هذه النار التي تنض عن فالكالم على النار، بغض النظر

هذه النار  ،ألنها ال تطاق "؟إن كانت لكافية سول هللايا ر  :-يعني الصحابة- واقال"من نار جنهم  ا  سبعين جزء
تكفي، قال:  ؟إذا كانت تلين الحديد فماذا عن أجساد بني آدم ،طاقكافية ال ت ا  التي هي جزء من سبعين جزء

 هذا المقدار فضلت يعني زيد في نسبتهاهاه؟ والفضل هنا يراد به  بتسعة وستين جزءا (( ا))إنها فضلت عليه
يعني واحد على سبعين هذه النار التي تلين الحديد، فضال  عن المواد األخرى، لكن هي تلين  ،ا  ن جزءتسعة وستي



هل تلينها النار؟ وهل ألينت ألحد؟ الحجارة  ؟، لكن ماذا عن الحجارة-عليه السالم-الحديد، والحديد ألين لداود 
لكنها ال تلين، والحديد يلين بالنار  ،زيد عليها الحرارةإذا تنكسر مثال   ...،تلينها النار؟ ال قد يحصل لها شيء من

وهذه إذا قلوب بعض الناس أشد من الحجارة،  فإذا كان الحجارة أشد من الحديد، وقلب أو ،والحديد ألين لداود
ْم }ِإنَّك   وقلوب بعض الناس أشد منها، ويحتاج إلى مثل هذه النسبة، إلى السبعين ،كانت الحجارة ال تلين بالنار

وِن َّللاَِّ َحَصب  َجَهنَّمَ  وَن ِمن د  َها النَّاس  َواْلِحَجاَرة   [( سورة األنبياء89)] {َوَما َتْعب د  نسأل هللا  [( سورة البقرة42)] {}َوق ود 
 ؟!كيف يكون أقسى من الحجارة ،نيئا   يمكن أن يؤكل هذا القلب كيف قلب :السالمة والعافية، قد يقول قائل

يدل  ظلمهم وعدوانهم وتعديهم ماويشاهد من بعض الظلمة في  ،على ذلك، أقسى من الحجارة دلالنص القطعي 
عن ثقله لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا   -جل وعال-إذا كان القرآن الذي أخبر هللا  ،على أن قلوبهم أقسى

ما قيل في تأويله، ال  وعلى اطالع على ،وماهر في قراءته ،وتجد اإلنسان الذي لديه معرفة بالقرآن ،متصدعا  
وكلنا ذلك الرجل نسأل هللا أن -وعلى اإلنسان إذا كان من هذا النوع  ،يلينهيؤثر فيه، ومثل هذا يحتاج إلى ما 

تفقد قلبك في ثالثة  :يقول -رحمه هللا-عليه أن يراجع نفسه، القلوب تحتاج إلى مراجعة، وذكر الحسن  -يردنا
ال فاعلم بأن الباب مغلق، وبعدين مغلق ترجع ،والذكر ،قرآنوعند قراءة ال ،في الصالة :مواضع إن  ؟إن وجدته وا 

ال تحاول وهللا  ،بد من المحاولة، نعم إذا أغلق الباب بينك وبين ربك فمن تصل ال ؟كان الباب مغلق ترجع وا 
 ويعد العدة للخالص من هذه النار.  ،المستعان، فعلى اإلنسان أن يستعد

 -يعني نار جهنم-أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها عمه  وحدثني مالك عن"قال: 
هل من  القار معروف، من القدم وهو معروف، "الزفت :والقار "لهي أسود من القار ؟حمراء كناركم هذه

 نعم؟ ؟قات البترولمشت
 طالب:.......

  ؟كيف
 طالب:.......

البتر هم استخرجوا  ؟إيه لكن عندهم بترول هو معروف عندهم القار، لكن طريقة استخراجه قد تختلف عن  ؟ول وا 
  بترول المشتمل على مشتاقات كثيرة.طريقة استخراج ال

، ثم أوقد حمرت))أنها أوقد عليها ألف عام حتى أ :وجاء في الخبر "؟!ناركم هذه ترونها حمراء كناركم هذه"
نسأل هللا العافية هذا  ((سودت، فهي سوداء مظلمةحتى أ ، ثم أوقد عليها ألف عامبيضتعليها ألف عام حتى أ
 .فله حكم الرفع ،ال يقال بالرأي لكن مثله ،موقوف على أبي هريرة

 


